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اَلِْفهرِس

1------------------- فِّ الّساِبعِ ُمراَجَعـُة ُدروِس الصَّ ُل  ْرُس اْلَوَّ اَلدَّ

1٥--------------------------- أََهّميَّـُة اللَُّغـِة الَْعَربيَِّة ْرُس الّثاني  اَلدَّ

29------------------------- ِمْهـَنـتُـَك ِفـي الُْمستَقبَِل ْرُس الّثالُِث  اَلدَّ

٤1------------------------------- اَلتَّجِربَـُة الَْجديَدُة ْرُس الّراِبعُ  اَلدَّ

داقَــُة---------------------------------------٥3 اَلصَّ ْرُس الْخاِمُس  اَلدَّ

َفِر--------------------------------------٦3 ِفـي السَّ ْرُس الّساِدُس  اَلدَّ

﴿...أَرُْض اللِّٰه واِسَعة﴾---------------------------7٥ ْرُس الّساِبعُ  اَلدَّ

اَِلْعِتماُد َعلَی النَّْفِس-----------------------------87 ْرُس الّثاِمنُ  اَلدَّ

99------------------------------ ـْفـرَُة الِْعـلْميَّـُة اَلسَّ ْرُس الّتاِسعُ  اَلدَّ

113---------------------------------------- اَلِْحـکَـُم ْرُس الْعاِشرُ  اَلدَّ

اَلُْمعَجُم 
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سخنی با دبيران عربی و گروه های آموزشی  

برای تدریس این کتاب باید:

1. کتاب عربی پايۀ هفتم را تدريس کرده باشيد.

2. دورۀ آموزشی ضمن خدمت را گذرانده باشید.

 3. کتاب معلّم را تهّيه کنيد؛ فایل کتاب معلّم در سايت گروه عربی است.

خدای را سپاس كه به ما توفیق دوباره داد؛ تا با نگارش اين کتاب به نوجوانان 

كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی كرده باشیم.

شامل  تأليف،  شورای  است.  متوّسطه  اّول  دورۀ  عربی  کتاب  دومین  کتاب  اين 

گروهی از استادان دانشگاه و معلّمان بوده است. کتاب همچون سال گذشته پيش از 

اشکالت  تا  است؛  آزمايشی شده  تدريس  و  نهاده  بررسی  و  نقد  به  بار  چاپ، چندين 

برطرف و نقاط قّوت آن نيز هرچه بيشتر تقويت گردد.

رویكرد »راهنمای برنامۀ درسی عربی« بر اساس »برنامۀ درسی ملّی« »پرورش 

مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم متون دينی و کمک به زبان و ادبّيات فارسی« 

سال  پايان  در  بتواند  دانش آموز  می رود  انتظار  است.  متن محوری  کتاب،  شيوۀ  است. 

تحصيلی متون سادۀ عربی را درست بخواند و معنای آن را بفهمد. در اين کتاب نزديک 

به 200 واژہ به کار رفته؛ اّما حدود ٤00 واژۀ سال گذشته نيز تکرار شده است؛ پس در 

تأليف  است.  زبان عربی  پربسامد  واژۀ  آموزش حدود ٦00  کتاب  اين  حقيقت، هدف 

کتاب براساس اسناد بالدستی »قانون اساسی«، »برنامۀ درسی ملّی« و »راهنمای برنامۀ 

درسی« انجام شده است. برنامۀ درسی ملّی، نقشۀ راه برای تألیف همۀ کتاب های درسی 

است. راهنمای برنامۀ درسی عربی نيز که در »شورای برنامه ریزی درسی عربی« تهيّه و 

تنظيم شده نقشۀ راه برای تأليف کلّيّۀ کتاب های درسی عربی است. 

در نگارش کتاب به تجربيّات موفّق کتاب های عربی پیشین توّجه شده است و جا 

دارد از همۀ نويسندگان کتاب های درسی عربی پيشين تشّکر گردد.

کلمات به کار رفته در اين کتاب، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن، 

حديث و روايات و نيز در زبان و ادبّيات فارسی بسيار به کار رفته اند. تصاوير، عبارات 

و متون کتاب افزون بر هدف اصلی؛ تا اندازه ای ابعاد تربیتی و فرهنگی نیز دارند. 
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با  تا حدودی  و  آموخته  را  بسياری  کلمات  اّول  سال  در  دانش آموز  که  آنجا  از 

در  است.  گشته  طولنی تر  متن ها  کتاب،  این  در  لذا  شده؛  آشنا  عربی  زبان  ساختار 

پايۀ هفتم، آيات قرآنی کمتر به کار رفته است؛ زيرا اين قابليّت در کتاب نبود؛ اّما در 

از  پاره ای  با  و  آموخته  بسياری  کلمات  آموز  دانش  و  دارد  فرق  وضعيّت  هشتم،  پايۀ 

ساختارهای مهّم زبان عربی آشنا شده است.

 بنابه درخواست گروه های آموزشی، دبيران و دانش آموزان و به استناد برنامۀ 

درسی ملّـی مجّدداً مکالمه در کتاب گـنجانده شده؛ زيرا مکالمه بستری مناسب برای 

آموزش هر زبانی است و به درس عربی جّذابیّت می بخشد؛ آن را زبانی پویا و كاربردی 

نشان می دهد، ولی مکالـمه هدف اصلی آموزش کتاب حاضر نيست.

مهم ترین توصيه ها دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب

آموزشی  دو جلسۀ  در  است. هر درس  تنظیم شده  ده درس  در  كتاب  این   .1

تدريس می شود.

به  معلّم  است  شايسته  است.  عربی  زبان  يادگيری  راه  آغاز  در  آموز  دانش   .2

مطالب کتاب بسنده کند و مطلقاً مطالب اضافی آموزش ندهد؛ زيرا آنچه را دانش آموز 

بايد بياموزد، به تدريج فرا خواهد گرفت.

3. سياست تألیف در تـمامی بخش های کتاب، مبنی بر ساده سازی و جّذابيّت 

است؛ لذا بزرگ ترين مسئوليّت معلّم اين است که با هنرمندی، کتاب را به ساده ترين 

روش به دانش آموز تدريس کند. هنر معلّم، عالقه مند کردن دانش آموز نسبت به درس 

عربی است؛ لذا باید در امتحانات از طرّاحی سؤالت معّماگونه خودداری کرد.

٤. کار عملی  در کتاب عربی تهيۀ انواع کاردستی نيست؛ بلکه کارهايی مانند 

مکالـمـه، نـمايش، سـرود، ترجمـۀ تصويری و داستــان نويسی است؛ یـعنی دانش آموز 

آموخته هايش را در قالب سخن گفتن يا نوشتن به نـمايش بگذارد. مدارسی که وقت 

اضافه دارند یا دانش آموزان خاص ثبت نام کرده اند، می توانند به عنوان فوق برنامه در 

چنین زمینه هایی دانش آموز را فّعال کنند.

٥. اين کتاب افزون بر اینکه مکّمل کتاب پيشين است؛ پشتيبان تثبیت واژگان و 

ساختار آموزش داده شده در پايۀ نخست نيز می باشد. کتاب های سال های آينده نيز هر 
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يک به نوبۀ خود مکّمل کتاب پيش از خود هستند.

٦. در بخش »بدانيم« سعی شده است با شاهد مثال، اصول زبان به دانش آموز 

آموخته شود. ذکر تعاریف و اصطالحات فقط به منظور فهم بهتر عبارات و متون است 

و نيازی به حفظ آنها نيست. هدف از بخش های »بدانیم« و »فّن ترجمه« کمک به فهم 

بهتر متن و عبارت است. آنچه در اين بخش آمده، به منظور فهم معنای جمالت است. 

دانش آموز آن را می آموزد تا به كمک آن درست بخواند، درست بشنود و درست ترجمه 

كند. هدف اصلی درست خواندن، فهميدن و ترجمه است. در واقع قواعد در خدمت 

فهم عبارت و متن است و اين موضوع در بارم بندی امتحانات نیز لحاظ شده است. به 

همين دلیل نـمرۀ بخش قواعد کم است.

7. از ارائۀ »جزوۀ مکّمل قواعد« به دانش آموز خودداری گردد. آنچه در زمينۀ 

قواعد الزم بوده در همين کتاب تحت عنوان »بدانيم« آمده است. 

8. طرح سؤاالت امتحان كتبی عربی در نوبت اّول و دوم از 1٥ نـمره است؛ ٥ 

نـمره شفاهی قرائت و مكالمه است.

9. مطلقاً از طرح سؤاالتی در زمینۀ »ترجمۀ فارسی به عربی« خودداری شود؛ 

زیرا چنین سؤالتی جزء اهداف عربی سال اّول و دوم دورۀ اّول متوّسطه نیست. دانش آموز 

بايد بتواند جملۀ عربی را بخواند و ترجمه کند و البتّه قدرت تشخیص درست از نادرست 

را نیز داشته باشد. در سال اّول و دوم از او »ساختِن جملۀ عربی« خواسته نمی شود. 

)در بخش مکالمه، یعنی پاسخگویی به کلمات پرسشی این استثنا وجود دارد؛ زیرا در 

مکالمه باید بتواند پاسخ کوتاه دهد که انتظار در حّد یک یا نهایتاً دو کلمۀ ساده است 

و نظر به لزوم سرعت عمل در پاسخ دهی به سؤال شفاهی، رعايت ظرافت های دشوار 

و فّنی زبان فعالً لزم نيست.(

بايد از طرح چنين  اين کتاب نيست و  از اهداف  10. تبديل افعال و ضمایر 

سؤاالتی در هر آزمونی خودداری کرد؛ مثال:

اين جمله را به جمع تبديل کنيد:                     ٰهِذِە الَْمرأُة َذَهبَْت إلی بَيِتـها.

در جای خالی کلمات مناسب بنويسيد:              ُهم رََجعوا ِمْن َسْفرَ تِـِهم أْمِس.

                                                                  ...    ...   ِمْن  َسْفرَ تِـِهم َغداً.

د
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11. همانند کتاب پایٔه هفتم، هیچ واژہ ای بیرون از جمله سؤال نشود. ترجمۀ 

كلمات، در داخل جمله خواسته شود؛ مثالً:

 ترجمۀ كلمۀ مشّخص شده را بنویسید. أنَـا أقِْدُر َعلَی ِقراَءِة النُّصوِص الْبَسيـطَـِة.

12. در پاسخ گویی به جملۀ استفهامی باید به پاسخ کوتاه بسنده شود. پاسخ 

کامل مّد نظر نیست. برای نمونه، در پاسخ به چنین سؤالی »ِبَم تَرِجُع إلَی الْبَيِت؟« پاسِخ 

»بالسيـارة«کافی است و نـمرۀ كامل تعلّق می گیرد. به عبارت ديگر لزم نيست چنين 

پاسخ داده شود: 

ـيّارَِة.«   »أَرِْجُع إلَی الْبَيِْت ِبالسَّ

از آنجا که در رويکرِد برنامٔه درسی عربی، پرورش مهارت های زبانی آمده و سخن 

گفتن نيز يکی از اين موارد است؛ لذا بخش »اسماء و حروف استفهام« استثنا شده است 

اّما باید با تساهل برخورد کرد. در برخی مدارس  و در این بخش ساختن وجود دارد. 

خاص می توان از دانش آموزان خواست که پاسخ کامل دهند.

پيشنهاد می شود دبير برای امتحان مکالـمه يک آلبوم عکس تهيّه کند و در آن 

تصاوير لزم را در اندازه های بزرگ داشته باشد؛ آن گاه تصوير کوه را به دانش آموز نشان 

دهد و بپرسد: َهل ٰهذا َجبٌَل؟ 

تصوير کشاورز را نشان دهد و بپرسد: َمْن هَو؟ 

تصوير گُل را نشان دهد و بپرسد: ما ٰهِذِہ؟ 

تصوير سه کليد را نشان دهد و بپرسد: کَْم َعَدُد الَْمفاتيح؟ 

همۀ سؤالتی را که معلّم می خواهد بپرسد؛ می تواند در پشت برگۀ تصوير برای 

راحتی کار بنويسد.

در همۀ اين موارد پاسخ کوتاه کافی است. حتّی اگر دانش آموز نتوانست پاسخ 

درست دهد؛ ولی معنای سؤال را بفهمد؛ نيمی از نـمره را می گيرد. همچنين می توان 

بخشی از نـمرۀ مکالمه را به معرّفی دانش آموز از خودش اختصاص داد. دانش آموز باید 

بتواند در يک دقيقه خودش را به زبان عربی معرّفی کند.

13. از آنجا که باید دانش آموزان متن درس را ترجمه کنند و در متن درس هایی 

مانند درس چهارم فعل هایی مانند یذهب، یرجع و یسمع ترجمه نشده اند؛ لذا شایسته 

ه
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است در ابتدای درس، کلیدواژہ های تصـویــرِی درس مختصری توضیح داده شـونـد تـا 

دانش آموز در ترجمه دچار اشکال نشود. 

1٤. هدف در آزمون شفاهی روخـوانـی ، درست خـوانـدن است. بدیهی است 

برگزاری آزمون شفـاهی در یک روز امكـان پذیر نیست. بنابراین، آنچه را دانش آموز در 

طول سال تحصیلی می خواند و مجموعۀ فّعالیت های شفاهی او، نـمرۀ شفاهی اش را 

تشكیل می دهد. دانش آموز در آغاز در مهارت خواندن و شنیدن نياز به تکرار و تـمرين 

دارد و به تدریج، اين مهارت تقویت می گردد. لذا، مالک نـمره دهی، بهترين و آخرین 

وضعیّت دانش آموز است. 

1٥. به منظور تسهيل آموزش و صرفه جويی در وقت، در بسياری از جاهای کتاب 

جای کافی برای نوشتن ترجمه و حّل تـمرين در نظر گرفته شده تا نيازی به دفتر تـمرين 

نباشد. رونویسی از مطالب کتاب لزم نیست.

1٦. معنای کلمات جـدید باید در جمله سؤال شود. به دیگر سخن نباید در پایه های 

هفتم و هشتم معنای کلمات را بیرون از جمله از دانش آموز پرسید. هدف از گنجاندن 

واژگان جدید در آغاز هر درس، تسهیل و تلطیف آموزش و مشارکت هرچه بیشتر فراگیر 

در ترجمٔه متن است. لطفاً از پرسیدن معنای کلمه ها بیرون از جمله و مخصوصاً در شروع 

درس خودداری کنید. 

17. هرچند کتاب کار در آموزش هر زبانی مناسب است؛ اّما تجربۀ تلخ نشان 

داده است اغلب کتاب های کار زمينۀ انحراف از مسير صحيح آموزش را فراهم می کنند 

و با طرح مباحث غیر ضروری، خارج از اهداف و سؤالت معّماگونه، قاعده مدارانه 

و شبیه به کنکور و حجم سنگین و غير منطقی، زمينه را برای دور افتادن از اهداف 

آموزشی و آسيب رساندن به روند آموزش فراهم می کنند. نداشتن کتاب کار بهتر از 

داشتن کتاب کار نامناسب است.

18. ما ایمان داريم که کار اصلی را معلّم انجام می دهد؛ لذا از همکاران ارجمند 

درخواست می کنیم تا با سیاست دفتر تأليف همگام شوند؛ زيرا به تدريج همۀ کتاب های 

سال های آینده نيز ادامه و مکّمل اين کتاب خواهند بود.

هرچند که ممکن است معلّمان گرامی در رویکرد و برخی از مطالب و سازماندهی 

و
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محتوا، نظرات و سالیق متفاوتی داشته باشند، اما از آنجا که کار اصلی برعهده معلّمان 

عزیز می باشد، انتظار می رود علی رغم برخی نظرات مختلف با سیاست و برنامه ریزی 

نتایج  تا به میزان قابل توّجهی از مشکالت کاسته شده و  دفتر تألیف هماهنگ شوند 

بهتری به دست آید. 

در پايان، برای همۀ همکاران آرزوی موفّقيّت داريم. در صورتی که تـمايل داريد 

از نظريّات شما آگاه شويم، می توانيد از طريق وبگاه گروه عربی پيغام بگذاريد. 

همچنين از طريق لینک های اين سايت می توانيد با وبالگ های فّعال معلّمان 

عربی سراسر کشور آشنا شويد.  

 www.arabic-dept.talif.sch.ir              :نشانی وبگاه گروه عربی

سخنی با اوليای گرامی

اين کتاب ادامۀ کتاب عربی پایٔه هفتم دورۀ اّول متوّسطه و مکّمل آن است. آنچه 

را دانش آموز در سال گذشته در زمينۀ واژگان و ساختار زبان عربی آموخته است؛ مجّدداً 

در ضمن عبارات و متون کتاب بازآموزی می کند.

در صورت تـمايل می توانيد با مراجعه به وبگاه)سايت( گروه عربی دفتر تأليف 

کتاب های درسی ابتدایی و متوّسطه نظری، راهنمای تدريس معلّم را بارگذاری )دانلود( 

و از آن استفاده کنيد. نشانی وبگاه عربی: 

www.arabic-dept.talif.sch.ir   

آنچه بايد مورد توّجه اوليا در کتاب عربی پايۀ هفتم و هشتم باشد، اين است:

1. رويکرد برنامۀ درسی عربی »پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم 

متون دينی و کمک به زبان و ادبّيات فارسی« است.

2. هدف اصلی اين کتاب آموزش روان خوانی و ترجمه از عربی به فارسی است.

3.  ترجمه از فـارسـی بـه عـربـی در تدريس و ارزشيــابی هدف آمـوزشی این 

ز
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کتاب نیست. 

٤. هر گونه تبديل جمله )از مفرد به مثّنی يا جمع و تبدیل از مذکّر به مؤنّث( 

از اهداف کتاب نيست.

٥. در بخش قواعد هيچ مطلبی بيرون از آموخته های کتاب نبايد آموزش داده 

شود؛ زيرا دانش آموز به تدريج آنچه را در زمينۀ درس عربی بايد بياموزد خواهد آموخت؛ 

همچنین اگر قصد کمک به فرزندتان را دارید لطفاً از روش قدیمی آموزش فعل ماضی و 

مضارع خودداری کنید؛ آموزش فعل ماضی و مضارع در این کتاب بومی سازی شده و با 

شیوۀ دستور زبان فارسی هماهنگ شده است. آموزش افعال به صورت )من می روم. تو 

می روی. او می رود. ما می رویم. شما می روید. آنها می روند.( می باشد. 

٦. بسياری از کتاب های کار موجود در بازار، اهداف مصّوب برنامۀ درسی عربی 

را رعايت نمی کنند و مطالبی فراتر از آموخته های کتاب و با حجم سنگین در حالت 

معّما مطرح می کنند که موجب خستگی و اتالف وقت است. بيشتر مطالب اضافه نيز 

در حوزۀ قواعد است؛ در حالی که کتاب های نونگاشت عربی قاعده محور نيست؛ بلکه 

متن محور است و در بيست نـمرۀ امتحانی سهم اندكی دارند.

7. بسياری افراد به قاعده محوری در آموزش عربی عادت کرده اند. توّجه داشته 

باشيد که اين کتاب متن محور است.

8. کار عملی در اين کتاب، تهّيـۀ انواع کاردستی نيست؛ بلکه کارهايی مانند اجرای 

نمايش، مکـالمه و سرود به زبان عربی و ترجمۀ تصويری و داستان نويسی بر اساس تصاوير 

دنباله دار است. کار عملی بايد بر اساس مهارت های زبانی باشد. همچنين در کتاب درسی 

برخی فّعاليت های تحقيقی برای دانش آموزان پیش بينی شده است؛چنین کارهایی برای 

 مدارسـی است کــه دبیـر عربـی ساعت اضـافـه دارد و یا دانش آموزان، خاص هستند.

 9. از بيست نـمرۀ امتحانی سه نـمره به روخوانی و دو نـمره به مکالمه اختصاص داده 

شده است. در مکـالمه کـافی است دانش آموز به جمـالت دارای کلمات پرسشِی »َهل، 

أ، أيَن، ما )ماذا، ما  هَو، ما هَي(، َمْن ، لَِمْن، کَم، لِماذا، َمتَی، کَيَف« پاسِخ کوتاه دهد؛ )در 

يک يا دو کلمه( مثال:

- ل. َهل أَنت ِمَن الِعراق؟    

ح
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- نََعم. أَ أَنَت صادق؟   

- أحمد. ما اْسُمـَك؟   

- ليلی. َمْن أَنِت؟   

- لِـسعيد.  لَِمْن ٰهِذِه الَْحقيبَة؟   

- أربََعة. کَم قَلَماً ُهنا؟   

- لَِفهـِمـِه. لِماذا تَقَرأُ الُْقرآن؟   

- َصباحاً. َمتی تَذَهُب إِلَی الَْمدرََسة؟  

- ِبَخير. کيَف حالُـَك؟   

سؤاالت بخش مکالمه بايد بسيار ساده و ابتدايی باشد. تنها جايی که »ساختن« 

از دانش آموز خواسته می شود، بخش مکالمه است و در ساير بخش های کتاب، چنين 

هدفی وجود ندارد. در اين بخش، نيز در دوره های آموزش ضمن خدمت فرهنگیان به 

دبیران توصيه شده است که پرسش های بخش مکالمه بايد در نهايت سادگی باشند؛ زيرا 

دانش آموز در آغاز راه يادگيری زبان عربی است؛

10. کتاب بر اساس »برنامۀ درسی ملّی« و با توّجه به »راهنمای برنامۀ درسی 

عربی« تأليف شده است.

ط
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برده   

سخنی با دانش آموزان

عربی می خوانيم زيرا:

1. زبان قرآن، علوم و معارف اسالمی و زبان نخست جهان اسالم است؛

2. زبان و ادبيّات فارسی با آن در   آميخته و برای فهم بهتر فارسی آشنايی با عربی 

ضروری است؛

3. يکی از زبان های بین الـمللی و مهّم جهان است؛

٤. بسياری از آثار علمی و فرهنگی تاریخ بشر به زبان عربی است.

٥. یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متّحد است.

يا  آنان  از  در سال گذشـته نزديک به ٤00 کلمۀ عربی را آموختيد که بسياری 

هم خانوادۀ آنها در زبان فارسی نيز کاربرد دارند. امسال نيز حدود 200 کلمۀ ديگر به 

آموخته های شما افزوده می شود. پس در پايان سال تحصيلی، شما معنای حدود ٦00 

کلمۀ عربی را خواهيد آموخت.

شايد برخی آموخته های خود را از ياد برده باشيد. جای نگرانی نيست؛ زيرا اين 

کتاب به گونه ای نگاشته شده که آموخته های قبلِی شما در ل به لی عبارت ها و متون 

کتاب پایٔه هشتم گنجانده شده است.

به ويـژ  درس عربی لزم است. شایسته است  تـمرين در هر درسی  تکرار و 

تکاليفی را که معلّم برای شما تعيين می کند به خوبی انجام دهيد تا پايۀ درسی شما 

تقويت گردد. 

ی




